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بحث در اقتضای نهی للفساد است .مقدمتا به چند مطلب اشاره میکنیم و بعد وارد مبحث خواهیم شد.
مقدمه اول این استت که مراد ا نهی در ایناا نهی ححریمی مولی استت نه نهی ارشاد به مانعیت یا ارشاد به
فستاد یعنی ارر ا آغا خود این نهی استاستا ارشتاد به مانعیت و یا ارشاد به فساد عبادت یا فساد معامله بود
(ارر نهی استاستا برای این آمده باشتد دیگر جای بحث ندارد که داللت بر فساد دارد .برای مثال نهی ا صَلة
در ما ال یوکل لحمه یا مثَل صتَلة در حریر که در رابطه با آن نهی آمده است اصوال این نهی ارشاد به چیست؟ به
مانعیت صتَلة یعنی مانعیت لباستی که ا ما ال یوکل لحمه ستاخته شده باشد این مانع ا صَلة است .وقتی در
مقام بیان مانعیت آمده استتتت خب داللت بر فستتتاد میکند یعنی داللت میکند بر اینکه صتتتَلة در ما ال یوکل
لحمه باطل استت ارر فرمود ال حصتل فی و بر ما ال یوکل لحمه این (ال حصتل فی وبر ما ال یوکل لحمه اصَل
لستان لستان ارشتاد به مانعیت و بر ما ال یوکل لحمه یا شتعر ما ال یوکل لحمه یا جلد ما ال یوکل لحمه است.
لذا بحث در این نیستت .بحث در آن نهیی است که نهی مولوی است نه ارشاد الی مانعیت ارر نهیی آمد که این
نهی ردع ا یک عملی استت مثَل فرض کنید ال حصتل فی مکان مصصوب ارر یک نهیی آمد که این نهی نهی
مولی است ایناا بحث در این است که آیا این نهی مولوی موجب داللت بر فساد میشود یا نمیشود؟ پس بحث
ما در نهی مولوی ححریمی است نه نهی ارشاد به مانعیت یا ارشاد به فساد .این مقدمه اول.
مقدمه دوم اینکه مراد ا صتحت حرحب اثر مطلوب فعل استت و مراد ا فساد عدم حرحب اثر مطلوب است.
حاال در مثل عبادات حرحب اثر مطلوب اجزاء استتت ارر رفتیم صتتحت یعنی چه؟ یعنی این فعل مازی استتت
مازی است هم یعنی دیگر اعاده و قضا ندارد .در مثل معامَلت ارر رفتیم صحیح است یعنی حرحب اثر مطلوب
معامله حاصتل میشتود ارر بیع استت صتحت

یعنی نقلوانتقال حاصل میشود (آن نقلوانتقالی که مصلوب

استت فرضتا انتقال ثمن به بایع و انتقال مثمن به مشتری این حرحب اثر است و صحت به این معنا است .فساد
هم ضتد این استت فساد در عبادت یعنی اثر عبادت بار نمیشود اثر بار نمیشود هم یعنی اجزاء بار نمیشود و
این عبادت مازی نیستت .مازی نیست هم یعنی ارر این عبادت با این شکل اناام ررفت قضا و اعاده ساقط
نمیشتود ارر داخل وقت استت باید اعاده شتود و ارر خارا ا وقت است باید قضا شود .این معنی صحت و
فساد است .پس معنی فساد در عبادت به معنی عدم االجزاء و معنی صحت معنی اجزاء است و کَل در عبادت
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به معنی حرحب اثر مطلوب است که (حرحب اثر مطلوب همان اجزاء است .در معامله هم حرحب اثر مطلوب معامله
است ارر اثر مطلوب نقلوانتقال است (معنی صحت نقلوانتقال میشود یا هر چیز دیگری.
این بحتث را کردهایم که قطعا به دلیل اینکه وجود موضتتتوع در اینرونه صتتتفاحی که قابل اجتماع نیستتتتند
مفروض استتت -یعنی صتتفات ال حاتمع در محل واحد استتت -وجود محل واحد و فرض محل واحد در عدم
امکان اجتماعشان شرط است .ایناا به آن حضاد میروییم .لذا این را هم بدانید که حضاد اصولی با حضاد فلسفی
و منطقی متفاوت است در اصول کل صفتین الحاتمعان فی شیء واحد را حضاد میروییم که اعم ا آن حضادی
است که در فلسفه و منطق بحث کردهاند .این هم ا مقدمه دوم.
مقدمه سوم اینکه نهی ححریمی که موضوع بحث ماست خود چند قسم دارد .اینکه این اقسام را بیان میکنیم
به دلیل آن است که بعدا میخواهیم بحث کنیم که آیا نهی مقتضی فساد هست یا خیر ممکن است مَلک اقتضا
فستاد در این اقستام متفاوت شتود یا اصَل اصل اقتضای فساد در بعضی ا این اقسام وجود نداشته باشد .لذا
اول ما اقستام نهی ححریمی و نهی مولوی را به این اقستام حقسیم میکنیم حا بعد معلوم شود هرکدام ا این اقسام
ا لحاظ اقتضای فساد چه حکمی دارد.
نهی بر دو قستم اصتلی قابل حقسیم است و این دو قسم اصلی هم اقسامی که در ماموع پنج قسم میشوند
دارند یعنی ما پنج قسم نهی داریم.
رفتیم به دو قسم اصلی حقسیم میشود قسم اول نهی که این خود سه قسم دارد آنااست که مَلک این نهی
خود صتتَلة این مَلک باشتتد .آن عنوانی که نهی به آن
خود متعلق نهی باشتتد مثَل نهی ا الصتتَلة استتت در ِ
در ِ
حعلق ررفته همان عنوان دارای مفستدهای باشتد که مَلک نهی استت .مفسده بر همان بار شده باشد که متعلق
نهی استت یعنی آن عنوانی که متعلق نهی است خودش دارای مفسده باشد .این قسم اول که این قسم سه قسم
خود این قسم اول به سه شکل یا سه نوع یا سه قسم قابلحقسیم است.
داردِ .
قستم اول ا این نوع نهی (آن نهیی که مَلک نهی در خود عنوان متعلق نهی قرار دارد آناایی است که نهی
نفستی باشتد خطابا و مَلکا هم مَلکا نفسی و هم خطابا نفسی باشد .اینکه میروییم خطابا نفسی باشد یعنی
نهی مستقیم به همان عنوان خورده باشد مثل ال حشرک بالله .این «ال» به چه خورده؟ به همان شرک خورده و
نهی به شترک خورده استت .پس حعلق این خطاب به آن عنوان متعلق نهی حعلق نفستی است و به خودش حعلق
ررفته استت .ال حشترک مَلک در همین شترک استت در همین عنوانی که نهی به آن خورده (در همان مفسده
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وجود دارد- .حال اقستتام دیگر را بیان میکنیم حفاوت معلوم میشتتود -.ایناا نهی نفستتی استتت چرا خطابا؟
چون خطاب نهی به همان عنوان متعلق خورده و مَلک هم نفستی است چون مَلک هم در همین چیزی که به
آن نهی خورده وجود دارد که مَلک نهی مفسده است (مثل ال حشرک بالله.
قستم دوم آن استت که خطاب نفستی بوده اما مَلک غیری است .مثل ال حشرب الخمر .در ال حشرب الخمر
خطاب نهی به خود شترب خمر خورده استت .پس ایناا آن عنوانی که متعلق نهی است یعنی ال روی آن رفته
خود شتترب الخمر
استتت آن متعلق نهی شتترب استتت .همین شتترب خمر هم حرمت دارد حرمت متعلق به ِ
است .ایناا خطاب نفسی است چون همین چیزی که متعلق نهی است همین هم متعلق حرمت است و حرمت
خود شرب خمر بماهو شرب خمر
به همین حعلق ررفته استت .اما چرا مَلک آن نفستی نیستت؟ یرا مفسده در ِ
نیست بلکه در اثری است که بر آن مترحب میشود مثَل مثل ُسکر.
قستم ستومآ آناایی است که هم خطاب و هم مَلک هر دو غیری باشند نه نفسی نه خطاب نفسی باشد نه
مَلک .مثل آناایی که فرض کنید ما امر به ا اله فوری داریم ا الة النااستتة من المستتاد که امر به ا الة فوری
استت و ما قالل شتویم به اینکه امر به شتیء مقتضتی ا نهی ضتد خاا آن است .پس یک نهی ا ا ل منقدح
شده است که آن نهی به صَلة خورده است .فرض کنید بحث صَلة در سعه وقت است ایناا حزاحم بین مضیق
و موسع است وقتی مضیق و موسع باهم حزاحم دارند امر مضیق مقدم میشود ا ل مقدم است .وقتی ا ل مقدم
شد پس معنیاش این است که فقط امر به ا ل داریم و چون آن صَلة در سعه وقت مزاحم میشود و مزاحمت با
ّ
ا ل پیدا میکند و فرضا ما قالل هستیم به اینکه امر به شیء مقتضی نهی ا ضد خاا است ایناا نهی به صل
ّ
حعلق ررفته استت .این نهی که به صتل حعلق ررفته نه خطابا نفستی است چون نهی به خود صَلة حعلق نگرفته
استت این نهی نشتئت ررفته ا امری است که به ا اله حعلقررفته است .ایناا این نهی نهی نفسی نیست بلکه
نهی نش تئت ررفته ا آن امری استتت که به ضتتد خاا این عنوان منهی عنه خورده استتت .پس ایناا خطاب به
حرمت ا یک طرف خطاب نفسی نیست و مَلک هم نفسی نیست به دلیل اینکه مَلک ال حصل همان مَل ک
ا ل است چون ا الة در بحث ا الة نااسة ا مساد مَلک قوی دارد مَلک اقوی ا مَلک در صَلة در سعه
وقت استت لذا ا این صتَلة در ستعه وقت نهی شده است .پس مَلک نهی ا صَلة در سعه وقت همان مَلکی
است که در ا اله وجود دارد .پس ایناا نه خطاب نفسی است و نه مَلک به این شکل است .نهی در ایناا نهی
خطابا و مَلکا لیس نفستیا .این سته قستم مربوط به آن قسم اول نهی است که رفتیم نهی راهی نهیی است که
خود متعلق نهی مَلک استتتت  .حاال چه این مَلک غیری و چه مَلک
مَلک آن در خود متعلق نهی استتتت ( ِ
نفستی باشتد یعنی اینکه میروییم مَلک در خودش است یعنی خود آن عنوان (خودش متعلق نهی قرارررفته
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استتت منتها نه به عنوان خطاب بلکه به عنوان حرمت .حرمت به چه چیزی حعلقررفته استتت؟ حرمت بهعنوان
حعلقررفتته استتتت و لو اینکته خطاب

غیری باشتتتد اما در نتیاه خطاب غیری نهی به خود عنوان حعلقررفته

است.
یعنی میرویید خود این صتَلة به لحاظ خودش مفستده ندارد بلکه مفسدهاش به لحاظ حرک ا الهای است
نه به لحاظ خودش .معنای خود صتَلة مصتلحت استت و چیز بدی در آن نیست که اما به دلیل اینکه این صَلة
منار به حرک ا اله میشود ا آن نهی کرده است و لذا مفسدهاش مفسده ناشی ا آنااست.
یک نکته هم اینکه ایناا که حعبیر غیری میکنیم مراد ا این غیر یت نباید با مقدمیت خلط شود .در مباحث
مقدمه رفتیم متأستتفانه در اصتتول بین وجوب مقدمی با وجوب غیری خلط شتتده استتت ما یک وجوب غیری
داریم وجوب غیری وجوب شترعی است و وجوبی است که جعل شرعی دارد اما الجل الصیر است .مثل وضو
ََ
َ
مثل طهارة غستل فاغتستلوا داریم یا حیمم «فل ْم َح ِا ُدوا َماء ف َت َی َّم ُموا» 1که در ایناا خطاب چیست؟ خطاب به
خود حیمم خورده استتت خود حیمم واجب استتت منتها وجوب الجل الصتتَلة استتت .یعنی ارر بخواهی نما
بخوانی بتاید حیمم کنی ارر میخواهی نما بخوانی باید وضتتتو بگیری .وجوب غیری به این معناستتتت که یک
وجوب شرعی است جعل شرعی داریم و این جعل شرعی به یک عنوان میخورد منتها الجل فعل آخر .یک
فعلی واجب میشتتود منتها الجل فعل آخر ارر بخواهی آن کار را اناام دهی این کار را اناام بده اما این کار را
اناام بده .در ایناا امری هم است و امر شرعی و خطاب شرعی به واجب غیری میخورد.
اما در جای دیگر اصتتَل خطاب شتترعی نیستتت .خطاب شتترعی مانند این استتتآ « َول َّله َع َلی َّ
اس ِحج
الن
ِ ِ
ِ
ْال َب ْیتت» 2همین ّ
حج اذا استتتتطعت فحج اما ایناا عقل به شتتتما میروید ارر بخواهی به حج بروی باید قطع
ِ
مستافت کنی .این دیگر وجوب شرعی مستقل ندارد بلکه وجوب مقدمی است .مقدمه که میروییم این است و
لتذا رفتیم وجوب عقلی استتتت و لذا وجوب مقدمه را در مباحث ادله عقلیه آوردیم .رفتیم این وجوب وجوبی
استت که عقل آن را بر قطع مستافت بار میکند .ایناا دیگر دو وجوب نداریم .در مثل وضتتو دو وجوب داریم
یک وجوب وضو و یک وجوب صَلة منتها وجوب وضو الجل الصَلة است.

َ َ
ُ
ُ
الص ََل َة َو َأ ْن ُت ْم ُس َک َاری َح َّتی َح ْع َل ُموا َما َح ُق ُول َ
 .1نساءآ َ 34یا َأی َها َّالذ َین َآم ُنوا َال َح ْق َر ُبوا َّ
ون َو َال ُج ُنبا إ َّال َعابري َ
یل َح َّتی َح ْص َت ِسلوا َو ِإ ْن ک ْن ُت ْم َم ْرضی أ ْو
ب
س
ِ
ِ
َ ِّ َ ْ َ ُ ِ ِ ُ ُ ِ ُ ٍ ْ َ َ ْ ُ ْ َّ َّ َ َ َ َ ُ ّ َ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ِّ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ُ
َ
َ
ُ
َّ
َ
وهکم و أی ِدیکم ِإن الله کان عفوا غفورا
علی سف ٍر أو جاء أحد ِمنکم ِمن الص ِال ِط أو المستم النساء فلم ح ِادوا ماء فتیمموا ص ِعیدا طیبا فامسحوا بوج
ْ َ ْ َ ْ َ ِ َ َ َِ
َ َ ْ َ َ َ َ َّ َّ َ َ
 .2آل عمرانآ  79فیه َآیات َب ِّی َنات َم َق ُام إ ْب َراه َیم َو َم ْن َد َخ َل ُه َک َان آمنا َو ل َّله َع َلی َّ
َ
َ
ْ
اس ِحج البی ِت م ِن استطاع ِإلی ِه س ِبیَل و من کفر ف ِإن الله غ ِنيٌّ ع ِن
الن
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ
ال َعال ِم َین
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پس باید معلوم شتود که این حفاوت استت لذا ما رفتیم فرق استت .این فرقی که ما رذاشتتیم خیلی اساسی
است چون خیلی ا مباحث درنتیاه اختَلط این مصطلحین با همدیگر مخلوط شدهاند.
در وضتو خود وضتو و خود طهارة شترعا واجب استت منتها وجوب

وجوب الجل الصیر استتت .اصَل در

وجوبتات مقدمی خطاب شتتترعی وجود ندارد .ارر در وجوبات مقدمی خطاب شتتترعی بیاید حمل بر ارشتتتاد
میکنیم.
در مستئله استطاعت (یعنی در مقدمات حج خطاب داریم .ارر هم خطاب بیاید عرض کردم چون ایناا ما
میدانیم کته این مقدمه خود این مقدمه فینفستتته واجب نیستتتت یعنی ارر فرض کردیم که مثَل کستتتی برای
حاارت رفت اصَل ندانیاش کردند برای مثال این آقای خاشقچی را بردند به عربستان آناا که رسید آ ادش
کردند و او خواست به حج برود خب ال م نیست بررردد دوباره قطع مسافت کند .اما در وضو اینرونه نیست
شتما در وضو بههرحال باید وضو بگیری .در وجوب مقدمی حاال ارر این مقدمه جیء بها بأی طریق ارر ححقق
پیتدا کرد حتاال بَل اختیار دیگر بَل اختیار مقدمه ححقق پیدا کرد .در وجوبات مقدمی اینطوری استتتت که ارر
مقدمه غیر اختیاری بود ایناا امتثال حاصتل شتده استت مخصتوصتا در آناا که وجوب غیری عبادی باشد.
چون ارر وجوب غیری بیاختیتار حتاصتتتل شتتتود که ایناا مازی نیستتتت .اینها فرق بین وجوبات غیری با
وجوبات مقدمی استتت و حاال نمیخواهیم وارد آن بحث شتتویم میخواهیم بگوییم که این دو اصتتطَلح راهی
باهم خلط میشوند.
ایناتا که میروییم وجوب غیری مراد همان وجوب غیری یا حرمت غیریه استتتت نه بهعنوان مقدمه بلکه
همان غیریت را میروییم .البته عرض کردیم راهی این دو اصتتتطَلح باهم دیگر خلط میشتتتود اما نباید باهم
خلط شتوند اینها دو نوع وجوب هستند لذا آثارشان هم با همدیگر کامَل متفاوت است .در وجوبات غیری ما
میحوانیم وجوب غیری داشته باشیم که خودش فینفسه عبادت است که قصد قربت در آن واجب است بااینکه
وجوب غیری است در مقدمه در وجوب مقدمی صرف ما نمیحوانیم چنین چیزی را بگوییم.
خود متعلق نهی است حاال ولو به این سه شکل باشد.
خب این نسبت به قسم اول نهی که رفتیم مَلک در ِ
نوع دیگر نهی آناایی استت که اصتَل مَلک در خود متعلق نهی نیست حتی ارر غیری هم باشد اصَل کَل
مَلک در متعلق نهی نیست .این هم دو قسم است.
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قستم اول آناایی استت که مَلک در نفس جعل باشد .اینکه میرویند مصلحت در جعل یعنی ارر ما یک
خود صتترف این نهی مَلک وجود دارد.
نهی را حصتتور کردیم که مَلک در این نهی در متعلق اصتتَل نیستتت در ِ
مولی عبد را نهی میکند فرض کنید میروید الحتکلم .حقیقتا این نیستتت که مراد مولی این باشتتد که او حکلم
نکنتد یعنی اصتتتَل مراد و مَلک مولی در عتتدم التکلم او نیستتتت بلکته مَلک مولی در همین نهی

استتتت

میخواهد مردم بفهمند که او به عبدش رفت ال حتکلم .فرض کنید مثَل ارر خدای متعال به رستتول اکرم صتتلی
َ َّ
َ َ
َّ
َ ْ َ
ُ
الله علیه و آله و ستلم فرمودآ « َع َفا الل ُه َع ْن َك ِل َم أ ِذ ْن َت ل ُه ْم َح َّتی َی َت َب َّی َن ل َك ال ِذ َین َص َدقوا َو َح ْعل َم الک ِاذ ِب َین» 3که این
لم اذنت کشتتا ا کند که معنای ال حأذن باشتتد یا ارر بگوییم ما ا آن ال حأذن میفهمیم .ما میروییم که این ال
حتأذن به این معنی نیستتتت که در خود اذن مفستتتده وجود دارد بلکه خدا میروید ال حأذن حا آنها بفهمند که کار
استتئذان آنها کار درستتی نبوده استت .ما یک بحث داریم که بحث مهمی است و آن بحث این است که راهی
افراد با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و یا امام معصوم علیه السَلم پیمان والیت میبندند .پیمان والیت
دو پیوند است یکی پیمان اطاعت و دیگری پیمان نصرت راهی میشود آنها کسانی باشند که ادعای پیمان با
رستول دارند و میخواهند پیمان نصترت نداشته باشند اما ا پیمان اطاعت بیرون نروند یعنی میخواهند پیمان
َ
اطاعت را نگه دارند اما نصتتترت نکنند .آنوقت برای عدم نصتتترت اجا ه میریرند قرآن کریم میفرمایدآ «ال
َ
َ
َ
ْ
َ ْ َ ْ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ َ َّ ْ
َّ
ون ِبالل ِه َوال َی ْوِم اْل ِْخ ِر أ ْن ُی َا ِاه ُدوا ِبأ ْم َو ِال ِه ْم َو أ ْن ُف ِستت ِه ْم َو الل ُه َع ِلیم ِبال ُم َّت ِق َین» 4میروید ال
یستتتأ ِذنك ال ِذین یؤ ِمن
یستتتأذن حاال ارر اینها استتتیذان کردند و رستتول خدا صتتلی الله علیه و آله و ستتلم هم به آنها اذن داد و رفتند
َ
ُ
َ ََ
اجا ه بدهید مثَل « ِإ َّن ُب ُی َوح َنا َع ْو َرة» 5نمیحوانیم جنگ بیاییم «ل ِو ْاس ت َتط ْع َنا لخ َر ْج َنا َم َعک ْم» 6ارر اینرونه بگویند
اذن هم ررفتند و رستول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هم به آنها اذن داد [به این شکل است که پیمان نصرت
را پایبند نبودند] .رستول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نمیحواند به آنها اذن ندهد یرا نمیخواهد آنها را ا
دایره اطتاعتت و ا دایره امت خارا کند نمیخواهد آنها را کَل ا دایره پیروان خود بیرون بگذارد و مخالا و
خود این اذن دادن مصتتتلحت
معاند ایااد کند .پس چهکار میکند؟ اذن میدهد و میروید عیب ندارد اما در ِ
است نه در نشستن و قعود آنها.
این را کته رفتیم چون مثتال عملی عینی استتتت این را آوردیم حتتا خوب معلوم شتتتود کته بلته ممکن استتتت
همانطوری که راهی مصتتلحت در نفس االذن استتت نه مصتتلحت در آن فعلی که یأذن به .همچنین در امر هم
 .3حوبهآ 34
 .4همانآ 33
 .5احزابآ 44
 .6حوبهآ 34
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خود امر کردن استت نه مصلحت در مأمور به راهی مصلحت در خود نهی است
همینطور راهی مصتلحت در ِ
نه اینکه آن شتیء که ا آن نهی میشتود مفسده داشته باشد آن منهی عنه مفسده ندارد اما نهی مصلحت دارد.
ایناا میروییم مَلک نهی در جعل استتت خود این نهی کردن مصتتلحت داشتتت و لو اینکه ارر مرحکب شتتد
مفسدهای در آن بار نمیشود.
فرض کنید چنین نهیی را ا باب مصتتلحت در جعل میرویند یا ارر امر بود مصتتلحت در جعل استتت .البته
مرحوم آقای صتدر قدس ستره یکحرفی دارند که حاال این را شتاید بعدها متعرض خواهیم شد در اصل اینکه
آیا چنین امری و چنین نهی اصتَل میحواند امر باشتد یا این صتورة االمر استت ایشان میروید این صورة االمر
استت و اصَل امر و نهی نیست ارر مصلحت در جعل باشد و ارر مصلحت در صرف انشاء باشد این حقیقتا امر
نیست .این فرمای

درستی است و ما این را قبول داریم چون امر حقیقتا به معنی بعث جعل و به معنی وضع

الشتیء فی عهدة المکلا یا مخاطب استت .ایناا وضتع الشتیء علی العهده نیست بنابراین امر در ایناا دیگر
صتتورة االمر یا صتتورة النهی استتت .حاال به فرض اینکه ما بگوییم نخیر ایناا نهی نهی حقیقی استتت و نهی
استت اما این یک نهیی استت که مصتلحت در متعلق نهی نیستت بلکه مصلحت یا مفسده در خود نهی است
(بگویید مفسده چون بحث نهی است مَلک در متعلق نهی نیست که مفسده است بلکه مَلک در خود نهی
است که این نهی خودبهخود مصلحت دارد .اینیک نوع نهی است که قسم چهارم است.
قستتم پنام آناایی استتت که مصتتلحت در یک عنوان دیگری غیر ا عنوان متعلق نهی استتت که آن عنوان
متعلق نهی وقتی نهی بته آن عنوان حعلق میریرد آن متعلق نهی را داختل در عنوان دیگر میکنتد .پس ایناا ما
دو عنوان داریم یتک عنوان کته نهی بته آن حعلق میریرد که در آن مَلک نیستتتت ولی این چیزی که نهی به آن
حعلقررفته استت مصتداق یک عنوان دیگری میشتود که آن عنوان دارای مصتلحت است .استاد شهید اوامر و
نواهی امتحانیه را ا این قبیل میداند .در ایناا میرویند نواهی یا اوامر امتحانیه امرونهی حقیقی است .نه مثل
آن مصتلحت در جعل که رفتیم اصتَل صتورة االمر و صتورة النهی است .ایناا صورة االمر و النهی نیست بلکه
خود امرونهی است.
مثَل فرض کنید که امر به ذبح ولد در قضیه ابراهیم و اسماعیل علیهما السَلم ایناا امرونهی حقیقی استآ
َ ْ ْ
لذا رفتآ « َیا أ َب ِت اف َعل َما ُح ْؤ َم ُر» 7معلوم میشتتود که استتماعیل علیه الستتَلم هم بههرحال پیامبر بوده استتت
میرویتد افعتل متا حومر ال اقل خودش هم پیامبر نباشتتتد وقتی رفت افعل ما حومر حقریر پیامبر حأییدش کرد که
 .7صافاتآ404
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ایناا امری وجود دارد امر به ذبح .اما این امر به ذبح به این معنا نیست که مصلحت در خود ذبح باشد این امر
که به ذبح میشتتود این ذبح را داخل در عنوان امتحان و ابتَل میکند .آن امتحان مصتتلحت دارد و لذا حا امتحان
محقق میشتتود امر به پایان میرستتد و امر امتثال میشتتود .ارر مصتتلحت در خود فعل بود حا فعل اناام نگیرد
مأمور به متحقق نشتده و امر ستاقط هم ستاقط نخواهد شتد اما ایناا چون مَلک در خود متعلق امر نیست -
مَلک در عنوان دیگری استتت که با فعل متعلق االمر -آن مَلک ححقق پیدا میکند یعنی آن عنوان دیگر ححقق
َ َْ َ ْ َ َ ُ َ َ
ات
پیدا میکند و لو اینکه آن عنوان دیگر عنوان امتحان و ابتَل عنوان دیگری است «و ِإ ِذ ابتلی ِإب َر ِاهیم ر به ِبک ِلم ٍ
ََ
فأ َح َّم ُه َّن» 8فاحم الکلمة همینکه بچهاش را انداخت و بهطور جد خنار را روی رلوی فر ند رذاشت و شروع به
ذبح کرد آن مَلک امتحانیت حاصل شد.
در ایناا مَلک غیری نیستت مَلک در نفس االمتحان است خود امتحان .منتها آنچه نهی به آن میخورد
یتا آنچته امر به آن میخورد -در این مثال امر به ذبح وقتی امر به ذبح میخورد امر به ذبح خورده اما مَلک در
خود ذبح نیستتت بلکه -در عنوان امتحان استتت .راهی نهی به چیزی میخورد که آن چیز مفستتده ندارد اما
آنچته مَلک مطلوب مولی را متحقق میکنتد عنوان دیگری استتتت که آن عنوان عنوان امتحان بر حرک آنشتتتی
خودبهخود منطبق میشود.
پس در ایناا مصتتتلحت در امتحان استتتت چه چیزی را میخواستتتت بیا ماید؟ مقدار مقاومت و صتتتبر و
ایستادری آنها را میخواست بیا ماید.
َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ
َّ
َ َ
َ َ
ُ
وت ِبال ُا ُن ِود قال ِإ َّن الل َه ُم ْب َت ِلیک ْم ِب َن َه ٍر ف َم ْن شت ِر َب ِم ْن ُه
یا در جای دیگر آیه کریمه میفرمایدآ «فلما فصتل طال
ََ
َ ْ
َ
فل ْی َس ِم ِّني َو َم ْن ل ْم َیط َع ْم ُه ف ِإ َّن ُه ِم ِّنی» 9خب این متضتمن ال حشتربوا است آنوقت ایناا میشود رفت که در این
الحشتربوا مفستده در خود شترب نیستت یا بگویید مَلک در خود حرک الشرب نیست بلکه مَلک در آن عنوان
ابتَلیی است که با این حرک الشرب آن ابتَل متحقق شده و آن مَلک ابتدایی حاصل میشود.
و صلی الله علی محمد و آله و سلم
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َ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ َ َ َّ َّ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ ِّ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َّ ُ ِّ َّ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ
َ
 .9همانآ  437فلما فصل طالوت بالان ِود قال إن الله مبت ِلیکم بنهر فمن شرب منه فلیس مني ومن لم یطعمه فإنه مني إال من اغترف غرفة بی ِد ِه
ْ ُ ْ َ َ َّ َ َ ِ َ ُ ُ َ َ َّ ِ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ِ َ ٍ َ َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ُ َ ِ َ ُ ُ َ َ َّ َ َ ِ ُ ِ َ َ َّ ِ ُ ْ ُ َ ِ ُ َّ َ ْ ْ ِ َ َ َ
َ
َّ َ
ف َش ِر ُبوا ِم ْن ُه ِإال ق ِلیَل ِمنهم فلما جاو ه هو و ال ِذین آمنوا معه قالوا ال طاقة لنا الیوم ِباالوت و جن ِود ِه قال ال ِذین یظنون أنهم مَلقو الل ِه کم ِمن ِفئ ٍة ق ِلیل ٍة
َّ
َّ
َ
َغل َب ْت ف َئة َکث َیرة بإ ْذن الله َو الل ُه َم َع َّ
الص ِاب ِر َین
ِ ِ ِِ ِ ِ

